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Kövér: létérdek a nemzeti önazonossághoz való jog biztosítása 

Minden európai nemzet és minden európai állam létérdekének nevezte a nemzeti 
önazonossághoz való jog biztosítását az Országgyűlés elnöke pénteken Budapesten, a 
Parlamentben. Kövér László a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) 
plenáris ülésén tartott megnyitó beszédében arról beszélt, hogy az államokra mint 
közhatalmakra új kihívásként nehezednek a magánhatalmak. A házelnök szerint a nemzeti 
önazonosság gyengítésének és felszámolásának kísérlete a magánhatalmak egyik támadó 
fegyvere lett egy új globális világrend kialakításáért folytatott harcukban. Kövér László 
kijelentette: a nemzeti önazonossághoz való jog biztosítása, nemzetközi kodifikációja és 
érvényesítése hatékony önvédelmi fegyvert adhat a nemzeti államok kezébe a 
magánhatalmakkal szemben. Ezért a nemzeti önazonossághoz való jog mint egyetemes 
emberi jog nemcsak a többségben vagy kisebbségben élő nemzeti közösségek érdekeit 
védi, hanem általában szolgálja és erősíti az államok mint közhatalmak érdekeit is – 
jelentette ki. 

 

KMKF: figyelembe kell venni az őshonos kisebbségek véleményét! 

Európa jövőjének kialakításában az őshonos kisebbségek véleménye sem hagyható 
figyelmen kívül - olvasható a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) 
állásfoglalásában, amelyet pénteki budapesti plenáris ülésük után juttattak el az MTI-hez. 
A dokumentum szerint a KMKF üdvözli az Európa jövőjéről indított párbeszédet, és 
kifejezi meggyőződését, hogy annak alakításában „minden európai ember számít, a 
nemzeti vagy nyelvi őshonos kisebbségekhez tartozó mintegy ötvenmillió európai polgár 
véleménye sem hagyható figyelmen kívül". Az ülés elején felszólaló Varga Judit 
igazságügyi miniszter kijelentette, hogy Magyarország a nemzeti kisebbségeire 
erőforrásként, a vele szomszédos országokra pedig partnerként tekint. Potápi Árpád 
János, Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára felszólalásában kiemelte: „A 
legfontosabb feladatunk az identitás megőrzés, megerősítés az intézményrendszer 
folyamatos fejlesztésével, a családok támogatása és emellett a szülőföldön való 
boldogulásnak a támogatása és erősítése, de úgy hogy ezt csak a nemzetrészekkel közösen 
kigondolva és végrehajtva tudjuk megtenni.” 

 

Potápi: a magyar kormány össznemzetben gondolkodik 

„A határon túli magyar világban számunkra nem a szembenállás szítása a legfontosabb, 
hanem a nemzeti összetartozás megerősítése" - jelentette ki a Külhoni Magyar Újságíró 
Egyesületek Konvenciójának kétnapos, jubileumi konferenciáján Potápi Árpád János 
nemzetpolitikai államtitkár. Hozzátette: meg kell becsülni azt a helyzetet, amelyben most 
vagyunk, hiszen a magyar történelemben nem volt az elmúlt 10-12 évhez hasonló, 
szerencsés időszak, amely ennyi fejlődést hozott volna Magyarországon, a Kárpát-
medencében vagy a diaszpórában élő magyarság számára. A konferencián Szili Katalin 
megjegyezte: a Minority Safepacket az Európai Bizottság elutasítása után az Európai Unió 
Bírósága fogja tárgyalni, a nemzeti régiók kezdeményezést támogató aláírások számlálása 
a napokban fejeződik be. Az ülésen Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 
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felelős miniszteri biztosa kijelentette: Magyarország ma olyan helyzetben van, hogy tud és 
akar tenni az egész nemzetért. Elmondta: a nemzetpolitikai államtitkárság programjai 
jelentős eredményeket értek el a határon túl. Kiemelte a Határtalanul elnevezésű 
programot, amelynek köszönhetően csaknem félmillió diák utazott el az anyaországból 
határon túli magyar területekre. 

 

Ülésezett a MÁÉRT szakbizottsága 

Határon túli közösségeink nem gyengültek meg a koronavírus-járvány alatt, hanem sok 
esetben megerősödtek, ezt szolgálták az idei Nemzeti Újrakezdés Program támogatásai – 
hangsúlyozta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára csütörtökön, 
Budapesten. Potápi Árpád János a gazdaságfejlesztést a nemzetpolitika egyre inkább 
legfontosabb területeként jelölte meg, majd célként határozta meg, hogy a Kárpát-
medencét gazdaságilag is egy egységgé tegyék. Az ülés elnöke, Vargha Tamás, a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) államtitkára bevezetőjében a magyar 
külpolitika céljairól szólva a többi között azt hangoztatta, hogy Magyarország nem fogja 
magára hagyni a határon túli magyarokat. Hozzátette: Magyarország célja továbbra is a 
szomszédos országokkal, köztük a Visegrádi négyekkel való kapcsolat erősítése. 

 

Magyarország 50 romániai beteget átvesz intenzív ellátásra, Szeged 
és Debrecen segít be 

Magyarország segít Romániának és 50 koronavírusos beteget vesz át intenzív ellátásra – 
mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten. A tárcavezető 
kiemelte: Romániában rendkívül komoly kihívásokkal küzdenek a járványhelyzet 
tekintetében, „nagyon sok a súlyos beteg, nagyon sok a napi esetszám”. Az elmúlt 
napokban folyamatosan egyeztettek Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettessel és Cseke 
Attila egészségügyi miniszterrel abban a kérdésben, hogy Magyarország miként tudna 
segítséget nyújtani Romániának ebben a rendkívül nehéz helyzetben – közölte az MTI 
szerint. Elmondta: korábban lélegeztetőgépeket és favipiravir hatóanyagú gyógyszert is 
küldtek, azonban ennél egy nagyobb kérése is volt a romániai kormánynak. Ez arra 
vonatkozott, hogy Magyarország vegyen át súlyosan beteg koronavírusos fertőzötteket 
intenzív kezelésre, ugyanis „a romániai egészségügyi ellátórendszer leterheltsége sok 
esetben már a határon mozog” - mutatott rá. A miniszter hangsúlyozta: ezért úgy 
döntöttek, hogy segítenek Romániának, és 50 covidos beteget vesznek át intenzív ellátásra; 
őket a szegedi és a debreceni klinikák veszik át. 
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Klaus Iohannis megköszönte Orbán Viktornak a koronavírusos 
betegek ellátásában nyújtott magyar segítséget 

Klaus Iohannis román államfő köszönetet mondott pénteken Orbán Viktornak, amiért 
Magyarország segíti Romániát a koronavírus-járvány okozta nehéz helyzetben. A román 
elnöki hivatal közleménye szerint Iohannis telefonon hívta fel a magyar miniszterelnököt, 
hogy megköszönje a román pácienseknek felajánlott magyar segítséget, amelyet valódi 
európai szolidaritási gesztusnak nevezett. A román elnök külön elismerését fejezte ki azért, 
hogy a magyar hatóságok megoldották válságos állapotban lévő koronavírusos betegek 
gyors átszállítását és kezelését a szegedi és debreceni kórházakban. A közlemény szerint a 
telefonbeszélgetést a román fél kezdeményezte. A román és a magyar hatóságok közötti 
megállapodás nyomán csütörtökön nyolc, pénteken pedig további tizenkét, súlyos 
állapotban levő koronavírusos beteget szállítottak Romániából magyarországi kórházakba. 

 

Magyarországi gyógyszerszállítmány érkezett Hargita megyébe a 
koronavírusos betegek számára 

A magyar kormány támogatása által jutott el Csíkszeredába egy széles körben elterjedt, a 
koronavírus ellen hatékonynak bizonyult gyógyszerkényítmény. A csütörtöki átadáson 
Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának képviselete volt jelen, a készítményből 
pedig a térség kórházai is fognak részesülni. A csütörtök reggeli, gyógyszerátadó 
sajtóeseményen Tóth László főkonzul kihangsúlyozta, hogy Romániában és Székelyföldön 
is egyre súlyosabb a helyzet a világjárvány miatt. „Reméljük, hogy sok, súlyos állapotban 
levő székelyföldi ember gyógyulását fogja segíteni ez a szállítmány. Bárcsak ne kellenének 
ilyen jellegű segítségek, de látszik, hogy nehéz helyzetben van az egészségügy” – közölte. A 
főkonzul az oltás felvételének fontosságát is hangsúlyozta hiszen – mint mondta – jelenleg 
csak ezen a módon fékezhető meg a járvány terjedése. A főkonzul megragadta az alkalmat 
és köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak, akik most vannak a legnagyobb 
terhelés alatt. Az adományként érkezett ezer doboz Favipiravir készítmény összértéke 200 
ezer lej, vagyis 40 ezer euró. 

 

Újra elnökévé választotta Csomortányi Istvánt az EMNP 

Újraválasztották Csomortányi Istvánt az Erdélyi Magyar Néppárt elnökévé – tájékoztatott 
vasárnap esti közleményében az alakulat sajtóosztálya. A koronavírus-járvány 
súlyosbodására való tekintettel hét különböző helyszínen – Nagyváradon, 
Szatmárnémetiben, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Kézdivásárhelyen, Csíksomlyón és 
Homoródfürdőn – egyidőben, online, élő kapcsolás formájában tartotta meg 9. Országos 
Küldöttgyűlését az Erdélyi Magyar Néppárt. A megjelent küldöttek újraválasztották 
elnöknek Csomortányi Istvánt, akit munkájában alelnökként Brassai Hunor, Fancsali 
Ernő, Györgyi Attila, Kolcza István, Sándor Levente, Szabó Ottó, Toró T. Tibor, Tőke 
Ervin, Zakariás Zoltán és Zatykó Gyula segíti majd.  
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Húsz évvel ezelőtt adták át az újjáépített Mária Valéria hidat  

Húsz évvel ezelőtt, 2001. október 11-én adták át az újraépített, Párkányt és Esztergomot 
összekötő Mária Valéria hidat. A sors tépázta hidat, melyet az első és második világháború 
folyamán is felrobbantottak, 1895. szeptember 28-án avatták fel. Feketeházy János 
tervezte, és 1894-ben kezdték építeni, miután az érsek, Vaszary Kolos lemondott 
vámszedési jogáról. Az ötnyílású, 496 méter hosszú hidat másfél év alatt építették meg. 
Névadója Ferenc József lánya, Mária Valéria főhercegnő volt. Bár a felavatás napján 
vámmentesen lehetett átkelni a Dunán, egészen 1918-ig fizetni kellett a híd használatáért. 
A trianoni döntés értelmében a Duna államhatárrá vált, ezután lezárták a hidat, majd 1919. 
július 22-én a csehszlovák legionáriusok felrobbantották a híd Párkány felőli részét. Ezt 
egy idő után gyaloghíddal pótolták. A teljes körű helyreállítást 1922-ben kezdték meg, a 
gyalogosforgalom pedig 1927. május elsején vehette birtokába a Párkányt és Esztergomot 
összekötő mérnöki műtárgyat. Másodszor 1944. december 26-án a visszavonuló német 
erők robbantották fel a három középső nyílást. Az újjáépítés gondolata először 1964-ben 
merült fel, a nyolcvanas évek közepére sikerült is létrehozni mindkét városban a 
Hídbizottságot.  

 

Négy új híd épül 2023 végéig a magyar-szlovák határon 

„A napokban ünnepeltük az újjáépített Mária Valéria híd átadásának huszadik 
évfordulóját, a közeljövőben újabb három határhíd fenntartásáról létrejött magyar-szlovák 
megállapodást szentesíthet az Országgyűlés” – jelentette be Schanda Tamás szerdai 
közleményében. A parlamenti és stratégiai államtitkár kifejtette: két közúti Ipoly- és egy 
kerékpáros Duna-híd építése kezdődik meg a leghosszabb közös határszakaszon. 

 

Orbán: a magyarok és szerbek egy új jövő építésébe kezdtek 

A magyarok és szerbek egy új jövő építésébe kezdtek és ennek a jövőnek a magyarok és 
szerbek együtt lesznek a nyertesei – mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a szerbiai 
Horgoson, a Szeged-Szabadka vasútvonal felújításindító ünnepségén. A kormányfő 
beszédében kiemelte: 150 éves vasútvonalat akarnak felújtani, de valójában alapkövet 
tesznek most le. Azért alapkőletételről beszélnek, mert ez annak a szimbóluma, hogy a 
szerbek és magyarok egy új jövő építésébe kezdtek – fogalmazott. Kifejtette: “együtt 
erősebbek vagyunk”, szorosabbra kell fűzni a kétoldalú kapcsolatokat, ezért hozták tető alá 
a stratégiai együttműködésről és szövetségről szóló megállapodást. Azt mondta: a 
történelem vihara kettévágta ezt a vasútvonalat és ezzel mindkét város lakosai sokat 
vesztettek, a vasútvonal teljesen eljelentéktelenedett. Hat évvel ezelőtt a vasúti pálya 
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mentén illegális migránsok ezrei vonultak Magyarország és Európa felé, a pályát le kellett 
zárni, végül megszűnt a közlekedés – idézte fel. 

 

Szerb elnök: a magyarok és szerbek együtt sokszorosan erősebbek 

A magyarok és szerbek együtt nem kétszer, hanem sokszorosan erősebbek, mint külön-
külön, és minden, amit együtt tesznek, minden, amit együtt építenek, ezt bizonyítja – 
hangsúlyozta Aleksandar Vucic szerb elnök hétfőn Horgoson, ahol Orbán Viktor 
miniszterelnökkel közösen helyezte el a Szabadka-Szeged vasútvonal alapkövét. 
Beszédében a szerb elnök megköszönte Orbán Viktornak, hogy volt elég bátorsága és 
megfelelő víziója ahhoz, hogy megteremtse a magyar-szerb kapcsolatok teljesen új alapját. 
Aleksandar Vucic emlékeztetett arra, hogy korábban soha nem voltak olyan jók a két 
ország és a két nemzet kapcsolatai, mint az utóbbi években. “Az erős Szerbia erős 
Magyarországot, az erős Magyarország pedig erős Szerbiát is jelent, és mindannyiunknak 
ez az érdeke” – húzta alá. 

 

Pásztor István: Folyamatos irányunkban a magyarországi 
gazdaságélénkítő segítség 

Várhatóan a következő fél évben újra megjelennek a Prosperitati Alapítvány pályázatai, 
amiről hamarosan, akár már pár héten belül többet tudunk – fejtette ki kedden 
nyilatkozatában Pásztor István, a VMSZ és a Tartományi Képviselőház elnöke a Szabadkai 
Magyar Rádió élő műsorában. Újságírói kérdésre válaszolva kijelentette, valóban 
tapasztalható pici eltolódás az új pályázatok meghirdetésében – ami az anyaországot sem 
elkerülő válság negatív következményeivel magyarázható –, de több ízben is megerősítést 
nyert, hogy a Prosperitati Alapítványon keresztül folyamatos marad a magyarországi 
gazdaságélénkítő segítség. A következő hetekben kiderülnek a részletek, azt azonban 
elmondhatom, hogy egy házvásárlási és egy startup pályázat van kilátásban, valamint 
várhatólag a jövő év elején egy mezőgazdasági fejlesztési pályázat. Ezzel lezárul egy 
négyéves választási időszak – magyarázta Pásztor István, majd leszögezte, hogy a tavaszra 
esedékes magyarországi választások kimenetele nagy befolyással lehet a Prosperitati 
Alapítvány által Vajdaságba érkező anyaországi támogatások sorsára is, tekintettel arra, 
hogy a magyarországi ellenzék kérdőre vonja a határon túl élők szavazati jogát is, így 
joggal feltételezhetjük, hogy nem sok jót várhatunk el tőlük.  

 

A KMKSZ Elnökségének nyilatkozata az Ukrajna–EU csúcsértekezlet 
zárónyilatkozatával kapcsolatban 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség előremutatónak ítéli, hogy az Ukrajna–Európai 
Unió csúcsértekezlet közös zárónyilatkozata tartalmaz egy, a kisebbségek jogait érintő 
részt is. A találkozó zárónyilatkozatának 17. pontja szerint: „Ukrajna és az EU 
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kinyilvánítják készségüket a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogainak 
tiszteletben tartására az ENSZ és az Európai Tanács egyezményei és megfelelő 
jegyzőkönyvei rendelkezéseinek megfelelően. Ezzel kapcsolatban Ukrajna folytatja a 
konzultációt és az együttműködést a Velencei Bizottsággal, és folytatja a jelenlegi tartalmas 
párbeszédet a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek képviselőivel, valamint a 
vonatkozó törvényekről.”  
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